Utbildningsförvaltningen
Gymnasieavdelningen

Handläggare
Johan Berken
Telefon: 508 33 522

Tjänsteutlåtande
Dnr 13-400/5622
Sida 1 (3)
2013-10-10

Till
Utbildningsnämnden
2013-10-24

Bättre säkerhet och trygghet
vid centralt belägna skolor
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 322-978/2013.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Anders Carstorp

Jan Holmquist

Utbildningsdirektör

Gymnasiedirektör

Sammanfattning
I en motion föreslår Jan Valeskog (S) att utbildningsförvaltningen/SISAB utreder vilka skolor som saknar fullgod
kontroll av inträde till skolbyggnaderna och att de skolor som
saknar tillräckligt ”skalskydd” åtgärdas samt att detta arbete
påskyndas för att minska riskerna för allvarliga incidenter.

Utbildningsförvaltningen
Gymnasiestaben
Hantverkargatan 2F
Box 22049
104 22 Stockholm
Telefon 33 783
stockholm.se

Förvaltningens bedömning är att det finns förbättringsområden
när det gäller skolornas möjligheter att på ett tillfredställande
sätt nå tillräcklig säkerhet och trygghet. Förbättringsområdena
ser olika ut för olika skolbyggnader beroende på läge, standard
på skalskydd/inpasseringssystem, expeditionernas placering,
upplåtelser via idrottsförvaltningen och skolledningens
arbetssätt kring säkerhet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av gymnasieavdelningen i samarbete med
grundskoleavdelningen. Samråd har också skett med
administrativa avdelningen.

Ärendet
I en motion föreslår Jan Valeskog (S) att:
1) utbildningsförvaltningen/SISAB gör en utredning av
vilka skolor som saknar fullgod kontroll av inträde till
skolbyggnaderna i
2) de skolor som saknar tillräckligt ”skalskydd” åtgärdas
med inpasseringskort, reception vid entré eller
motsvarande
3) detta arbete påskyndas för att minska riskerna för
allvarliga incidenter, särskilt på berörda
gymnasieskolor.
Motionären pekar på ett antal upplevda brister där följderna
skulle vara att obehöriga tar sig in i stadens skolor och
försöker övernatta, äta gratis osv. Motionären berör också
risken för allvarligare våldsdåd, skolskjutningar etc.
Motionären menar att en viktig pusselbit i att förhindra
ovanstående är att inpassering sker med så god kontroll som
möjligt.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens delar bilden av det förekommer övernattare
inomhus. Det är vanligare med övernattare på skolgårdar eller
i nära anslutning till dessa. Att obehöriga tar sig in i skolans
lokaler förekommer. Gratisätare bedöms inte vara något stort
problem.
I ramavtalet med SISAB ingår inte att svara för kontroll av
inträde i skolorna under verksamhetstid.
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Ansvar för hanteringen då det gäller tillträde till skolornas
lokaler under den tid verksamheten pågår är en
verksamhetsfråga. Det innefattar eventuellt skalskydd/
inpassageringssystem. Ofta anlitas fastighetsägaren för
installationen av sådant system. Skolorna har rutiner och
bemanningsplanering för tillsyn av fastigheten. Förvaltningens
stödmaterial ”Trygghet och studiero. Riktlinjer för arbetet i
Stockholms skolor (2012)” är en hjälp i detta arbete.
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Förvaltningens bedömning är att det finns förbättringsområden
när det gäller skolornas möjligheter att på ett tillfredställande
sätt nå tillräcklig säkerhet och trygghet. Förbättringsområdena
ser olika ut för olika skolbyggnader beroende på läge, standard
på skalskydd/inpasseringssystem, expeditionernas placering,
upplåtelser via idrottsförvaltningen och skolledningens
arbetssätt kring säkerhet.

Förvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Beslutet justeras omedelbart.

Bilaga
Motion (2013:52) ”Om bättre säkerhet och trygghet vid
centralt belägna skolor” från Jan Valeskog (S)
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